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Reactie op uw brief ongemakkies

Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk dank voor jullie brief over de Makkies. Ik waardeer jullie inzet om het thema armoede en
gebruik van de Makkies onder mijn aandacht te brengen.
Eerst een reactie op de Makkie en het gebruik hiervan in relatie tot onkostenvergoeding: Het
beleid van het stadsdeel is dat onkosten worden vergoed maar dat er geen vrijwilligersvergoeding
wordt geven. Het stadsdeel heeft geen middelen om vrijwilligersvergoedingen te bekostigen.
Alleen onkosten worden vergoed, dit kan uit de subsidie die jullie ontvangen. Om vrijwilligers iets
extra’s te geven is in de Indische Buurt de Makkie in het leven geroepen. Makkie is een bijzondere
manier om vrijwilligers te waarderen. We hebben het geluk dat stadspas nu meerdere
verzilvermogelijkheden vergoed, waardoor Makkie aantrekkelijker wordt voor de gebruikers.
Makkies kunnen jullie geven aan mensen die vrijwilligerswerk doen: voor één uur vrijwilligerswerk
één Makkie met een maximum van 8 Makkies per week.
We werken met een Makkie-buurtteam. Zij geven Makkies aan verdienpartners zoals Dappere
Dames en Buurtschouders. Als je Makkies wilt uitgeven, moet je je houden aan hun regels en
werkwijze, die zijn opgesteld door het Stadsdeel en de Stadspas.
Jullie geven aan dat je Makkies wilt gebruiken als middel om mensen, die het hard nodig hebben te
helpen. Ik waardeer jullie inzet en betrokkenheid maar helaas is de Makkie daarvoor niet bedoeld,
en kan ook zo niet gebruikt worden. We willen heel graag dat de Makkie de komende jaren in meer
gebieden gebruikt mag gaan worden, dat kan alleen als iedereen zich aan de spelregels houdt.
Voor de mensen die bij jullie komen en echt iets nodig hebben is het belangrijk om korte lijntjes te
hebben met de professionele organisaties zoals Civic. Zij kunnen mensen helpen bij het aanvragen
van aanvullende voorzieningen, als zij daar recht op hebben, of met hen uitzoeken welke andere
mogelijkheden er zijn.
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Ik weet dat mijn ambtenaren al in gesprek zijn met Civic op zoek naar mogelijkheden. Een
medewerker van Civic zal jullie actief benaderen om met jullie het gesprek aan te gaan.
Graag ga ik met jullie verder in gesprek over de armoede waarin vrouwen verkeren die bij jullie
komen en wat we hieraan kunnen doen. Dit gesprek kan pas in februari plaatsvinden. Momenteel
is het te druk om voldoende tijd voor jullie te reserveren en in januari hoop ik opnieuw vader te
worden.
Ik wens jullie veel succes met al jullie activiteiten voor deze mensen, die jullie hulp goed kunnen
gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Maarten Poorter

Voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost
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